RECENSIES
H E T LEVEN EN DE LEER
Baukje Prins
Recensie van
passie

Karen Vimges, Filosofie als

Het denken

van

Simone de Betuvotr

Promerlietis, Amsterdam 1992 292 p p , fl

39.90

Simone de Beauvoir leerde ik kennen toen
ik zeventien was, via haar autobiografie D e
bloei van het leven De was onder de indruk
van haar drang naar vrijheid en haar vermogen daar consequent naar te leven. Bovendien wist ze die houding ook nog eens te
combineren met een Grote Liefde. De Beauvoirs levensverhaal was voor mij het bew i p dat ik, ook als meisje, alles van het
leven mocht vragen, en het nog kon krijgen ook. Van tijd tot tijd had ik hernieuwde
ontmoetingen met De Beauvoir. Dat was
niet altijd een genoegen. Haar rechtlijnige
manier van denken, die ik eerder als compromisloos had bewonderd, ging me steeds
meer tegenstaan. Maar de grootste teleurstelling kwam, toen ik begreep dat De
Beauvou helemaal niet echt alles over haar
leven had verteld. Juist de minder mooie
kanten had ze verzwegen - hoewel ze me altijd had voorgehouden dat authenticiteit en
waarachtigheid de waarden waren volgens
welke ze leefde en over dat leven schreef.
Ondanks deze deceptie kan ik niet echt
afscheid van De Beauvoir nemen. Haar levensverhaal blijft me intrigeren. En ik ben
niet de enige. Veel vrouwen van mijn generatie maken de balans op van hun verhouding tot 'de moeder van het feminisme'
Karen Vintges' proefschrift Filosofie
als passie past in deze trend. Met dit verschil, dal het tegenover de vele kritische
afrekeningen een positief beeld van De
Beauvoir schetst. Vmtges wil, zoals ZIJ het

stelt, De Beauvoirs gehele oeuvre op zijn
filosofische merites beoordelen: het 'rationele denken' van de schrijfster zal centraal
staan. (p.16) Viotges zet zich af tegen de
neiging van menig onderzoeker om D e
Beauvous werk eenzijdig, en vaak met behulp van psychoanalyse, te verklaren int
haar leven. Volgens haar doet men hiermee
geen recht aan de eigenheid van De Beauvoirs intellectuele project en is het minstens zo belangrijk De Beauvoirs leven in
de context van haar werk te plaatsen.
In een drietal hoofdstukken worden
achtereenvolgens het standaardwerk D e
Tweede Sekse (111). de moraalfilosofische
essays (IV) en De Beauvoirs belangrijkste
filosofische roman D e mandarijnen (V)
besproken. Vintges laat overtuigend zien
hoe D e Tweede Sekse afrekent met het
masculiene begrippenkader van Sartre. D e
BeauVoir stelt dat het vrouwelijk lichaam
niet de Ander is uit biologische noodzaak,
zoals Sartre suggereert, maar dat die biologie door mannen is aangegrepen om d e
vrouw de positie van de Ander toe te schrijven. De kern echter van het filosofische
geschil tussen Sartre en De Beauvoir, zo
blijkt bij lezing van de moraalfilosofische
essays, ligt in hun opvattingen over emolies. Terwijl in Sartres ogen overgave aan
gevoelens een ontkenning is van vrijheid,
beschouwt De Beauvoir liet niet kunnen
ondergaan van emoties als een teken van
onvermogen. Zij doorbreekt hiermee volgens Vmtges het 'emotioneel solipsisme'
van Sartre: hoewel we de ander inderdaad
niet kunnen kennen, kunnen we hem wel
emotioiieel-Iichameli~k omwoeren. Het
menselilk bestaan is m de visie van De
Beauvoir dubbelzinnig: de mens is een oiitologisch vrij wezen, maar kan zijn gesitueerdheid op zich nemen en actief verhoudingen met anderen aangaan. Op basis
van dit inzicht ontwikkelt De Beauvoir een

existentialistische visie op ethiek die bij
Sartre stelselmatig ontbreekt. Een positieve ethiek kan echter volgens De Beauvou
niet worden aangereikt middels de universaliserende argumentatiestijlen van het filosofische tractaat. Ze kan hooguit worden
geexemplificeerd aan de hand van concrete
levensverhalen en de contingente keuzen
die individuen in concrete situaties maken.
Vandaar, aldus Vintges, De Beauvoirs
voorkeur voor het literaire genre. Voor D e
Beauvoir bestaat "een 'persoonlijke ethiek'
(. ) m de vorm van een persoonlijke identiteit die zich in een bepaald levensproject
vormgeeft." (p.116) De in de roman D e
mandarijnen door 6Ã©van de personages
gebruikte term 'levenskunst' wordt door
Vintges overgenomen als meest passende
benaming voor De Beauvoirs ethiek.
Vintges brengt de aspecten van deze
'levenskunst-ethiek' in kaart (h. VI), e n
concludeert dat de kern ervan mhoudt "dat
WIJ uit naam van de vrijheid die wij zijn
onszelf moeten vormgeven in een eigen
levenspraktijk en identiteit, met het doel
concreet bij te dragen aan de kwaliteit van
de vrijheid van anderen, waarbij wemet het
oog op dit doel het geheel van ons doen en
laten stileren en bewerken." (p.133-134)
Het cruciale verschil met Foucaults 'hestaansesthetica' is volgens Vintges, dat De
Beauvous levenskunst niet primair een leven als kunstwerk wil creeren, maar de morele waarde van medemenselijkheid centraal stelt.
I n de hoofdstukken V11 - IX buigt Vintges zich dan over de vraag naar de inhoud
van De Beauvoirs levenskunst. Ze gaai
hiervoor te rade bij het autobiografische
werk. volgens haar de kern van De Beauvoirs oeuvre. Middels dit werk stileert D e
Beanvoir haar identiteit en levensprakUjk.
en toont haar eigen levenskunst-ethiek.
Vintges constateert dat D e Beauvou vooral

wilde bewijzen dat een vrouw wel degelijk
het subject van haar eigen leven kan zijn.
Maar wanneer we verder kijken dan haar mtenties, zo stelt Vintges, en De Beauvoirs
levensproject in een breder maatschappelijk verband plaatsen, dan verschijnt dat
leven primair als een poging de in onze
cultuur problematische identiteit van 'intellectuele vrouw' te creeren. Zowel D e
Beanvoirs leven als haar werk getuigen van
dit project. In haar leven als intellectuele
vrouw (h.VIII: 'Een filosoof als dame') probeert ZIJ een actieve betrokkenheid bij de
wereld, zowel in persoonlijke als in politieke zin, te combineren met het auteur.
schap als een beroepspraktijk die afzoiidenng en zelfdisciplinering vergt In haar
werk (h.IX 'Een dame als filosoof) ontwikkelt ze een eigen vorm van intellectualiteit: ze wilde "haar subjectieve levenservaringen uitzeggen opdat deze anderen van
nut konden zijn o p hun levenspad."
(p.203) Simane de Beauvoir is een schnjver-poht~cusen arts-sociaal werker in6Ã©een 'theoretisch praktizijne'.(p 216)
In haar laatste hoofdstuk maakt Vintges de balans opvan de reikwijdte Ã¨ de beperkingen van D e Beauvoirs leven en
werk. De Beauvous denkbeelden zijn nog
steeds actueel. Haar keuze voor de literatuur
als meest geeigende uitdrukkingsvorm
voor problemen rond morele oordeelsvorming komt overeen met de hedendaagse
voorkeur voor het literaire genre. En d e
Beauvoirs niet-prescriptieve en ongefundeerde ethiek kan als een serieus antwoord
gelden op de postmoderne scepsis ten aanzien van moraal. Tenslotte zijn De Beauvoirs inzichten (nog steeds) relevant voor
de hedendaagse feministische theorievorming. Haar uitgangspunt dat een negatieve
morele code van vrijheid voor allen noodzakelijk is, terwijl positieve morele stellingnames slechts als contingente keuzes

gepresenteerd kunnen worden, combineert
volgens Vintges feitelijk het denken in
termen van gelijke rechten voor vrouwen
met de postmoderne relativistische stel.
lmg dat 'de vrouw' niet bestaat.
Toch kende De Beauvoirs persoonlijke
levenskunst ook haar grenzen. Vintges
meent dat D e Beauvoir met name te optimistisch was over de maakbaarheid van
haar eigen identiteit. In bepaalde opzichten werd ook De Beauvoir geleefd door onbewuste drijfveren. Zo verklaart Vintges
bijvoorbeeld haar 'kinderlijke adoratie'
voor Sartre, met behulp van de psychoanalyse, vanuit haar traumatische ervaringen
met eeii afwijzende vader. De authenticiteit
en originaliteit van D e Beauvom leven en
werk staan desalniettemin buiten kijf:
"Niet omdat haar poging [om haar leven
bewust te sturen] zo geslaagd is, maar om
die pogmg zelf wordt haar werk door talloze vrouwen over de hele wereld nog steeds
stuk gelezen." (p.238)
De kracht vafi Vmtges' studie bestaat in
de wijze waarop zij de innerlijke consistentie en de actuele filosofische waarde van
het denken van D e Beauvoir laat zien. Haar
interpretatie van D e Beauvoirs filosofie als
een 'levenskunst-ethiek' is origineel, en
bovendien ook spannend. Met deze interpretatie raken vertrouwde onderscheidmgen. zoals die tussen literatuur en filosofie,
leven en werk, en feiten en fictie, hun
vanzelfsprekendheid kwijt. Ze worden als
het ware opgezogen door het concept 'levenskunst-ethiek', dat verwijst naar Ievensvisie zowel als levenspraktijk. naar
het geleefde leven, maar ook naar het levensverhaal Maar dit welgevulde concept
is, zo vermoed ik, tegelijkertijd eeii ware
filosofische doos van Pandora. De vraag is
niiners, welke nieuwe domeinen en problemen het begrip 'leveiiskunst-ethiek' voor
de filosofie in het leveii roept Helaas

houdt Vintges de doos wat dit betreft zorgvuldig gesloten. Daardoor laat haar boek
me met een aantal intrigerende vragen achter. Laat ik een voorbeeld geven van mijn
verwarring.
De conclusie dat het leven en de leer, d e
praktijk en de theorie, bij D e Beauvoir niet
los van elkaar staan, is duidelijk. Maar:
waarnaar verwijst nu die uitdrukiÅ¸n ' b ~D
je
Beauvoir4~Naar het geheel van leven en
filosofie, zou je zeggen. Maar wat is dat
dan? Of liever; waar kan ik het lokaliseren?
Vintges' studie geeft me hier geen uitkomst. Sterker nog, op het moment dat
deze vragen zich voordoen, namelijk bij d e
evaluatie van D e Beauvoirs levenskunstethiek, gaat Vintges zelf toch weer uit van
het onderscheid tussen het leveii en de leer.
Het begrip 'levenskunst-ethiek' blijkt dub.
belzinnig. Enerzijds namelijk waardeert
Vintges de levenskunst-ethiek als interessant en actueel filosofisch gedachtengoed.
'Levenskunst-ethiek' staat dan voor een geheel aan algemeen geldige uitspraken over
de samenhang tussen ethiek en levenskunst. Maar wanneer de grenzen van D e
Beauvoirs project ter sprake komen, dan
worden deze geweten aaiâ de onbewuste motieven, die De Beauvou-s leven minder geslaagd maakten dan zij zelf wilde (doen)
geloven. 'Levenskunst-ethiek' wordt nu
veel beperkter opgevat, als de persoonlijke levenskunst van Simone de Beauvou.
Vintges' conclusie ten aanzien van het gehele project De Beauvou lijkt dan te zijn
dat persoolllijke, contingente en tragische
omstandigheden grenzen stelden aan De
Beauvoirs eigen kunst o m 'goed' te leven,
maar dat er noch op haar filosofie, noch op
de exeniplariteit van haar leven iets valt af
te dingen.
Voor mij is dat een onverwachte uitkomst. Want juist de opvatting van De
Beauvoirs project als 'levenskunst-ethiek'

